
Lachgas
16- t/m 25-jarigen in GGD-regio Hart voor Brabant 

Wel eens lachgas gebruikt?

Ja

Nee,...

Nee,...

50%

15%

35%

Hoe vaak?

minstens 1 keer in de laatste 4 weken34%

Hoeveel ballonnen?
  

41% gebruikt 2-5 ballonnen (gemiddeld) per keer 

Waar wordt lachgas gebruikt?

75%

51%

45%

thuis, of bij anderen thuis

op feestjes/festivals

tijdens het uitgaan

"Het gedeelte dat alles wazig wordt, dat is grappig en ook leuk. Jullie 
moeten het minder als drugs beschouwen: het stelt niks voor."

50%

geeft een kick43%
16%

46%

Waarom gebruik lachgas?

komt in een fijne roes
 

moet er van lachen

nieuwsgierigheid

Ja

Nee, maar wel nieuwsgierig

Nee, en ook niet van plan

1 tot 3 keer in het hele leven41%
20 keer of vaker in het hele leven20%

14% op straat

11% alle vrienden doen het



50%50%

48%
34%

18% 16 t/m 18 jaar

19 t/m 21 jaar

22 t/m 25 jaar

  

Dit onderzoek naar lachgas is gehouden onder het 

gezondheidspanel van de GGD Hart voor Brabant en een 

oproep op sociale media (n=1280). Qua samenstelling is dit 

panel niet representatief voor de hele regio. Om deze reden 

moeten de resultaten van dit onderzoek beschouwd worden 

als een indicatie voor wat  er leeft onder de doelgroep. 

18%

"Het tintelde wel, en ik had een een beetje hoofdpijn, maar dit ervaarde ik op dat 

moment niet als negatief". 

MENING OVER LACHGAS

62% heeft nog nooit negatieve bijwerkingen  gehad na het gebruik van lachgas.

Negatieve bijwerkingen?

hoofdpijn

17% duizeligheid

7% misselijkheid

11% tintelingen

denkt de risico's van het gebruik van lachgas te kennen

vindt het inhaleren van lachgas onschuldig

vindt dat de gevaren van het gebruik van lachgas worden overdreven

vindt dat er meer voorlichting moet komen over de risico's van lachgas

Een leeftijdsgrens stellen voor de verkoop van lachgas

Een goed of slecht idee?

Er moeten regels worden gesteld over het gebruik van lachgas op straat

Er moet meer handhaving komen op het gebruik van lachgas

69%
50%
1%
19%

9%
1%
39%

16%
1%
64%
83%

ooit lachgas gebruikt
 

nooit lachgas gebruikt
 

63% 21%
70% 13% 1
1%
63% 17% 2
70% 13% 1
1%
34% 37% 29%
57% 19% 24%


